


عبد الكريم عوض منعم السلمي، ١٤٤١هـ 

الطبعة األولى 
ربيع الثاني ١٤٤١هـ - ديسمبر ٢٠١٩م 







٥



 (١)

 (٢)

٦



القول / الفعل  المعنى الحالة 

القيام 
(تكبيرة اإلحرام) 

القيام 
(االستفتاح) 

٧ معاني أقوال الصالة وأفعالها 

 (١)



القول / الفعل  المعنى الحالة 

االستعاذة 

٨ معاني أقوال الصالة وأفعالها 

 (١)



القول / الفعل  المعنى الحالة 

البسملة 

القيام 
(قراءة الفاتحة) 

٩ معاني أقوال الصالة وأفعالها 



القول / الفعل  المعنى الحالة 

القيام 
(قراءة الفاتحة) 

التأمين 

١٠ معاني أقوال الصالة وأفعالها 



القول / الفعل  المعنى الحالة 

الرفع 
من الركوع 

١١ معاني أقوال الصالة وأفعالها 

 (١)

 (٢)



القول / الفعل  المعنى الحالة 

السجود 

الجلسة بين 
السجدتين 

١٢ معاني أقوال الصالة وأفعالها 

 (١)

 (٢)



القول / الفعل  المعنى الحالة 

التشهد 

١٣ معاني أقوال الصالة وأفعالها 

 (١)



القول / الفعل  المعنى الحالة 

التشهد 

١٤ معاني أقوال الصالة وأفعالها 



القول / الفعل  المعنى الحالة 

١٥ معاني أقوال الصالة وأفعالها 



القول / الفعل  المعنى الحالة 

الدعاء 
قبل السالم 

١٦ معاني أقوال الصالة وأفعالها 

 (١)



القول / الفعل  المعنى الحالة 

التسليم 

المراجع: 
١.  قرة العين برفع اليدين َّـ الصالة – االمام محمد بن إسماعيل البخاري.  

٢. أسرار الصالة والفرق واِّـوازنة ب ذوق الصالة والسماع - ابن القيم.           ٣. الصالة وحكم تاركها - ابن القيم.  

٤. تفس القرآن العظيم ألبي الفداء إسماعيل بن كث القرشي.  

    .٥.  الشرح اِّـمتع على زاد اِّـستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيم

 .٦.  فتاوى نور على الدرب، لفضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيم

٧. الخشوع َّـ الصالة َّـ ضوء الكتاب والسنة لفضيلة الشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني. . الخشوع َّـ الصالة َّـ ضوء الكتاب والسنة لفضيلة الشيخ سعيد بن علي بن وهف القحطاني. 

٨. فتح العليم َّـ شرح أدعية وأذكار الصالة من التكب إُّـ التسليم، لحس العوايشة. 

٩. فقه ألفاظ الصالة، لعلي الغانم.    

١٠. مسطور اإلفادة بما يع على الحضور َّـ العبادة - جمال الدين األسالَّـ.  

١١.  عبودية الجوارح َّـ الصالة أسرارها اإليمانية - آثارها الطبية- أحكامها الفقيهة. / صباح بن عبد الكريم العنزي.  

١٧ معاني أقوال الصالة وأفعالها 



الموضع                                                                                                                         الصفحة 

١٨ معاني أقوال الصالة وأفعالها 



الموضع                                                                                                                         الصفحة 

١٩ معاني أقوال الصالة وأفعالها 



f salaatona

salaatona.com.sa

salaatona@hotmail.com

٠٥٣٧٢٣٥٦٦٨
مكة المكرمة 

الرمز البريدي

الرقم اإلضافي

امسح الرمز أعاله لتحميل المزيد 

هذا اإلصدار برعاية وقف تعظيم قدر الصالة 
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